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FORMULÁRIO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM 

 

1.1. TÍTULO DO PROJETO: Conhecendo uma pedagogia alternativa: Vamos a Portugal na Escola da Ponte?  

 

1.2. CURSO: Pedagogia - UNIFEBE  

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) /PROPONENTE 

1.3.1. NOME: Marcilene Pöpper Gomes - UNIFEBE 

1.3.2. TITULAÇÃO: Mestre  

1.3.3. DISCIPLINA: Interdisciplinar 

1.3.4. E-MAIL: marci@unifebe.edu.br – pedagogia@unifebe.edu.br 
 

1.4. CO-PARTÍCIPES (PARCEIROS): 

(   ) Setor Público (   ) Setor Privado (   ) Sociedade Civil Organizada 

( x ) Comunidade Acadêmica, interna e externa (   ) Não há 

1.4.1 ESPECIFICAR COPARTÍCIPES:  
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 

 

2.1. ÁREA TEMÁTICA: 

(   ) Comunicação ( x ) Cultura (   ) Direitos Humanos e Justiça ( x ) Educação 

(   ) Meio Ambiente (   ) Saúde (   ) Tecnologia e Produção (   ) Trabalho 

 

2.2. ABRANGÊNCIA: 

(   ) Local ( x ) Internacional 

 

2.3. CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO: 

 

2.4.1. QUANTO AO PRAZO DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

( x ) Ocasional (   ) Permanente 

 

2.4.2 QUANTO A ESTRUTURAÇÃO DA  AÇÃO DESENVOLVIDA: 

(   ) Programa (   ) Projeto ( x ) Curso (   ) Evento (   ) Publicações e Outras 

  (   ) De Iniciação (   ) Congresso (   ) Livro 

  ( x ) De Atualização (   ) Seminário (   ) Anais 

  (   ) Treinamento e Qualificação Profissional (   ) Ciclo de Debates (   ) Capítulo de Livro 

   (   ) Exposição (   ) Artigo 

   (   ) Espetáculo (   ) Comunicação 

   (   ) Evento Esportivo (   ) Manual 

   (   ) Festival (   ) Jornal 

   (   ) Campanha (   ) Revista 

   

( X ) Outros – viagem 

de estudos 

internacional (   ) Relatório Técnico 

    (   ) Produto Audiovisual 

    (   ) Jogo Educativo 

    (   ) Aplicativo para Computador 

    (   ) Produto Artístico 

    (   ) Outros 

(   ) Prestação de Serviços 
 

 

2.5. MODALIDADE: 

( x ) Presencial (   ) Semi-presencial (   ) Virtual ou a Distância 

mailto:marci@unifebe.edu.br
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3. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 

3.1. JUSTIFICATIVA (descrever): 

Este projeto se justifica quando no curso de Pedagogia nas diferentes disciplinas que compõem a matriz 

curricular, busca apresentar aos(às) acadêmicos(as) as possibilidade de viver o processo ensino aprendizagem de 

maneira que possa transcender o currículo tradicional. Para tanto, recorre-se a diferentes autores, pesquisas, 

práticas para que possamos ler, estudar, refletir e identificar a possibilidade de agir, como por exemplo, de 

acordo com as pedagogias alternativas. Certamente, no Brasil, é ainda um grande desafio, mas muitas práticas 

docentes já são inovadoras, transcendem o currículo tradicional, no entanto, há muito para se avançar e  

compreender.   

O desejo constante no curso é que cada vez mais possamos aproximar a teoria da prática, tanto que desde a 

primeira fase os(as) acadêmicos(as) participam do projeto acadêmico interdisciplinar e na 5ª fase iniciam o 

estágio supervisionado. No entanto, temos procurado ampliar estas possibilidades por meio de viagem de 

estudo, desta forma, sentimos que é o momento de viajarmos até Portugal para conhecer a Escola da Ponte. Este 

desejo se  intensificou quando no ano de 2013, na semana do curso a Profª Drª Sônia Regina de Souza Fernandes 

fez o relato sobre as Experiências da Escola da Ponte, fruto da sua tese de doutorado. Uma escola sem séries, 

sem ciclos, sem anos, sem sala de aula específica, sem nada. Como isso? Muitos questionamentos surgiram a 

partir da explanação da professora Sônia. O educador português José Pacheco, idealizador e fundador da Escola 

da Ponte, desenvolveu um método pedagógico no qual é valorizado o conhecimento do aluno, e é isto que 

queremos identificar, como esse processo acontece a partir de uma organização pedagógica muito diferente das 

que costumamos presenciar em nossas escolas de Brusque e região. 

Vale salientar que este desejo não é somente do Curso de Pedagogia, desta forma, estendemos o convite para 

toda a comunidade brusquense e região, pois sabemos do compromisso e seriedade que existe por parte de 

muitos profissionais das escolas das redes estaduais e municipais e das parcerias já consolidadas.  

Além de conhecer a Escola da Ponte, por meio de palestra, conversas, olhares e observações, desejamos 

conhecer pontos turísticos e certamente as universidades locais como a universidade do Porto e do Minho. 

Esta será uma oportunidade inovadora no Curso de Pedagogia da UNIFEBE, quando oportunizaremos aos(as) 

acadêmicos(as), aos(as) professores(as), aos(as) egressos e toda a comunidade uma viagem de estudos 

internacional, rompendo com aquela ideia estigmatizada de que no curso este tipo de ação não é possível, sendo 

sim para cursos “reconhecidos” pela sociedade como de status. Justamente é o momento de nos unirmos na 

busca da valorização docente e lutarmos juntos por oportunidades, por profissionalização docente!           

 

3.2. PALAVRAS-CHAVE: 

1) Escola 2) Currículo 3) Formação 

 

3.3. OBJETIVO GERAL: 

Realizar uma viagem de estudos que oportunize o conhecimento e a prática pedagógica que transcende o 

currículo tradicional. 

 

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (descrever): 

- Conhecer os tempos e espaços de aprendizagem; 

- Identificar a função do professor; 

- Fazer relação entre a escola tradicional que conhecemos e a Escola da Ponte; 

- Oportunizar uma viagem internacional aos(as) acadêmicos(as) e egressos de pedagogia e comunidade 

interessada; 

- Ter contato com Universidades de Portugal com vistas a conhecer o ensino e a cultura; 

- Ampliar a integração da UNIFEBE com instituições estrangeiras; 
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3.5. PÚBLICO ALVO: 

Acadêmicos(as),egressos(as), docentes e profissionais da área da educação e pessoas 

interessadas em expandir seus conhecimentos em relação a cultura escolar.  

 

3.6. PERÍODO, CARGA HORÁRIA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

3.5.1. DATA DE INÍCIO: Agosto de 2014 divulgação e 20/09/2014 (Curso de extensão na UNIFEBE) 

3.5.2. DATA DE TÉRMINO: Abril de 2015 (viagem de estudos internacional)  

3.5.2.1 DATA VIAGEM Saída 17/04/2015 - Retorno 28/04/2015 

3.5.3. CARGA HORÁRIA TOTAL: 

24 horas (Curso na UNIFEBE, sendo 6 módulos de 4 horas cada um) 

80 horas (tempo aproximado de atividades de estudo na Viagem) 

3.5.4. LOCAL: Curso UNIFEBE / Viagem Portugal 

 

3.7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (descrever): 

A viagem de estudo internacional permitirá conhecer a teoria e a prática que transcende o currículo tradicional, 

vivido na Escola da Ponte, em Portugal. Nesta escola teremos uma palestra e a oportunidade para visitar os 

espaços, dialogar.  O curso que precederá a viagem consistirá de apresentações dialogadas de temas pertinentes 

as pedagogias alternativas, que visa dar suporte à contextualização do universo a ser visitado. Docentes 

especializados no tema em questão, serão convidados a ministrar aulas dialogadas, sendo que nas mesmas 

serão explanadas informações teóricas já conectando-as com o contexto dos locais a serem visitados. Quando 

chegarmos a Portugal, esses referênciais teóricos serão reforçados e vivenciados na prática.  

Palestras sobres os temas Formação de Professores, Currículo e Alfabetização e Letramento, bem como visitas 

técnicas acontecerão nas Universidades do Porto e do Minho. 

 

3.8. CRONOGRAMA: 

 

1. Conhecendo uma pedagogia alternativa: Vamos a Portugal na Escola da Ponte? – (agosto/2014) 

UNIFEBE - Apresentação do Projeto – atividade pré-curso, com o intuito de divulgação. 

Ministrantes: Professora Marcilene Pöpper Gomes  e Ana Paula Bonatelli (Relações Internacionais) 

Conteúdo: Apresentação do Projeto; Orientações do curso e da viagem; Explanação da Agência de 

Viagem (Passaporte, Preço, Forma de Pagamento etc); Introdução aos temas selecionados e 

apresentação dos locais a serem visitados).  

 

2. Escola da Ponte: Contextualização  – ( 20/09/2014) 

Ministrante: Professora Sônia Regina de Souza Fernandes (professora convidada) 

Relação com Visita: Escola da Ponte.  

 

3. Outras possibilidades: Pedagogia Celestin Freinet – ( 25/10/2014) 

Ministrante: : Professora Marcilene Pöpper Gomes (professora da UNIFEBE) 

Relação com Visita: Pedagogia similar a da Escola da Ponte de José Pacheco. 

         

4. Pedagogia por Projetos: experiências que deram certo   – (22/11/2014) 

Ministrante: Professora Clara Maria Furtado (professora da UNIFEBE) 

Relação com Visita: Pedagogia similar a da Escola da Ponte de José Pacheco. 

 

5. O Curso de Pedagogia em Portugal: como se dá a formação de professores?  - ( 06/12/2014) 

Ministrante: Professora Adriana Fischer (professora convidada) 

Relação com Visita:. Universidades locais que tenham o curso de Pedagogia. 

 

6. Conhecendo melhor Portugal: aspectos políticos, econômicos e sociais e Orientações básicas para 

viagem –  ( 07/03/2015) 

Ministrante:Professor Marlus Niehbur (professor da UNIFEBE) e representante da Agência de Viagens 

Relação com a Visita: com todos os lugares a serem visitados. 

Conteúdo: Orientações - alimentação, roupas, finança durante a viagem etc. 
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7. Viagem – (17/04 a 28/04/2015) 

Responsáveis: Professores  

 

17/04/2015 - sexta Embarque Florianópolis com destino a Portugal 

18/04/2015 – sábado  Chegada em Portugal / Porto 

19/04/2015 – domingo  City tour e monumentos históricos / Porto 

20/04/2015 – segunda  Visita e palestra na Escola da Ponte 

21/04/2015 – terça  Visita e palestra na Universidade do porto 

22/04/2015 – quarta  Palestra na Universidade do Porto 

23/04/2015 – quinta  Palestra na Universidade do Minho 

24/04/2015 – sexta  Ida para Lisboa  

25/04/2015 – sábado  Monumentos históricos Lisboa 

26/04/2015 – domingo Óbidos e Mafra 

27/04/2015 – segunda  Retorno ao Brasil 

28/04/2015 – terça  Chegada no brasil 

 

 

 

3.9. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: 

Para o curso na UNIFEBE: Sala de aula ou Auditório; Projetor Multimídia; Xerox. 

- Pagamento dos professores externos para minisitar o curso; 

- 02 Outdoors para divulgação 

 

3.10. CERTIFICAÇÃO: 

Para os inscritos na viagem:  

- Certificação fornecida pela UNIFEBE/Proppex referente ao curso completo (incluindo viagem de estudos) e 

detalhando a carga horária de participação. 

 

Para os inscritos por módulo:  

- Certificação fornecida pela UNIFEBE/Proppex a cada módulo cursado.  

 

Para professores: certificado de palestrante 

 

3.11. AVALIAÇÃO: 

Após retorno da viagem será realizado uma exposição de Banners sobre as experiências que transcedem o 

curriculo tradicional.  

 

 

3.12. OBSERVAÇÕES GERAIS: 

- Interessados somente pelo curso na UNIFEBE, sem participação na viagem, poderão se inscrever por módulo.  

- Para inscrever-se na viagem, é pré-requisito a matrícula no curso completo. 

 

 


